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Jack bød velkommen til generalforsamlingen, der startede med et minuts stilhed for Jens Jørgen Nygaard 
og Knud Ringheim, vi har mistet i det forgangene år. 
 
1. Valg af dirigent 
Lars Friis blev valgt til dirigent, der takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var livligt 
indkaldt ☺ 
 
2. Valg af referent 
Pernille Brauer blev valgt til referent, og forsamlingen blev enige om at stemmetællere var overflødige i 
den lille sluttede flok på 21 fremmødte.  
 
3. Le Président beretning 

Så er der gået et år igen, og jeg vil benytte lejligheden til at takke alle sponsorere, 

bestyrelsesmedlemmer, spilleudvalg, kantineudvalget, Jesper Friis (for at holde de grønne 

områder og holdlederne. 

I året der er gået har vi fået malet bordbænkesæt, skur m.m., de grønne områder har også fået en 

tur, men banerne vi ikke gjort så meget ved, men vi vil snakke med Jesper Friis om han også kan 

klare banerne ligesom han holder de grønne områder. 

På den sportslige front er det gået sådan at 1 holdet var meget tæt på at vinde A-rækken, og 2. 

holdet = Dream Team må sande at B-rækken måske var en for stor mundfuld men på den anden 

side hold kæft hvor fik vi mange penge i bødekassen. 

Henrik har valgt at takke af som holdleder på 1 holdet, stor tak for din indsats, jeg vil efter 

generalforsamlingen skrive ud til dem der har spillet på 1 holdet for at finde en ny holdleder. 

Sponsorstævnet var igen en stor succes godt styret af Benny og af alle hans frivillige. 

Grill og petanque også en succes, stor tak til Birgit & Henrik. 

Vi har haft 3 søndages turneringer, resten er enten blevet aflyst før dagen eller så mødte der kun 

2-3 stykker op, til den nye sæson vil vi med at det er hver anden måned der er turnering.  

Og vi vil prøve at lave en sms-kæde, så hvis man lige pludseligt får lyst til at spille f.eks. en søndag 

eftermiddag hvor vejret er godt, så sender man en sms rundt og høre om der er andre der har lyst. 

I bestyrelsen har vi haft knap så mange møder som sidste år af forskellige årsager, det skal vi være 

bedre til i den kommende sæson, sådan at vi får klaret evt. problemer hurtigere end i år. 
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Vibber har valgt at ikke genopstille, så jeg vil gerne sige stor tak for din indsats, René M har sagt 

han gerne tager kasserer jobbet igen. 

Ingen beretning uden at sige en stor tak til alle i kantineudvalget, uden jer ingen arrangementer. 

Pub-aften fik vi holdt 1 af og stor tak til Charlotte og Linda, jeg synes personligt det var kanon og vi 

skal sørge for at der kommer flere pub aftener fremover. 

Til sidst vil bare sige en stor tak til de fremmødte og jeg håber vi får en god aften 

Mange tak og med Venlig hilsen 
Le Président – Jack Pedersen 
 
Der var ingen spørgsmål, eller kommentarer, så beretningen blev godkendt med applaus ☺ 
 
 
4. Le Trésorier fremlægger det revideret regnskab. 
Vibeke Stougaard fremlagde regnskabet. 
Birgit T stillede spørgsmål til de manglende indtægter – Vibeke forklarede at mange fra Nøddebohave har 
meldt sig ud, samt at enkelte sponsorer stadig mangler at betale. 
Henrik W spurgte ind til møder og angementer – Vibeke forklarede at posten dækker over 
bestyrelsesmøder, aktivitetsdag, grill & spil m.m. 
Regnskabet blev godkendt, med et underskud på kr. 11.622,66 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkommen forslag. 
 
6. Le Trésorier fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent. 
Vibeke Stougaard fremlagde budgettet – Sponsorindtægter er sat pessimistisk med øje på regnskabet, dog 
tror sponsorudvalget det kan gøres bedre. 
Kontingentet blev fastholdt til 250/150 kr. 
 
Budgettet blev vedtaget, med stor applaus til Vibeke ☺ 
 
7. Valg af bestyrelse. 
Benny Johansen – genvalgt til Le Vice Président 
Rene Madelung – valgt til Le Trésorier. 
Paul-Erik Dyssegaard - Valgt til bestyrelsesmedlem. 
Alle valgt med stor applaus.  
 
8. Valg af 2-5 suppleanter. 
Finn Pedersen, Dan Auerbach, Svend Lodahl, Lars Friis og Søren Lindelev  
vælges til suppleanter med applaus. 
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9. Valg af medlemmer til udvalg. 
Spillerudvalg: Linda Rieb, Charlotte Høecke og Jack Pedersen. 
Baneudvalg: Opgaven udliciteres til Jesper Friis, med Finn Pedersen som superviser. 
 
 
Cafeteria - og klubhusudvalg: Ulla Friis, Karna Christiansen, Winnie Styrk, Paul Erik Dyssegaard Styrk og 
Hanne Pedersen. 
Sponsorudvalg: Benny Johansen og Rene Madelung, med Pernille Petersen som support. 
 
 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Revisorer: Charlotte Høecke og Vibeke Johansen 
Revisorsuppleanter: Jesper Poulsen og Henrik Wolfhagen 
 
11. Information om aktiviteter i og uden for LPC, samt Årets LPC-medlem. 
Der er repræsentantskabsmøde i DPF 18/11-2017. 
Der er planer om et DGI-hold mere næste år – Der er her tale om et ”ungt” hold ;-) 
Til februar er der planer om en ”venskabs kamp” mellem de to nuværende DGI-hold, og en anden klub. 
Der er planer om en bustur til Herslev Bryghus til foråret – mere info senere ☺ 
Årets LPC-medlem og Johnnys Humørpokal afsløres ved andespillet 18/11-2017 – afsløringen må gå fra 
mund til mund. 
Dan K stillede spørgsmål ved medlemstilgangen, eller mangel på samme, da det efterhånden kun er den 
”gamle garde” der deltager – Foreslog reklame på Ledøje Portalen på Facebook (Søren L slår ting på her, 
når der er noget) 
Birgit T er af samme mening, og foreslå en dag – Ledøje spiller petanque, for evt. at trække de unge med, 
skal der skabes en ny ung ånd. Dan og Birgit arbejder videre med ideen. 
Ulla F roser Søren L for initiativet med Facebook, men vi skal nok finde på noget ung for de unge, så de 
mødes på samme interessegrundlag. 
Søren L gør opmærksom på Ledøje Bylaug, da Facebook ikke har givet resultat. Det er nok en god ide at 
melde ud, når der er tilmelding til DGI-hold, hvis der var nogle der gerne vil være med.  
Jack P mener det måske er en ide at inddrage det nye unge hold. 
Dan K tror det måske er et spørgsmål at ”man” oplever det som en lukket klub, og Grydelauget måske er en 
god indgangsvinkel. 
Anker B gjorde opmærksom på at støttestævnet for forsamlingshuset, plejede at trække mange til. 
Lars F gør opmærksom på at der ikke er nogen af de tilstedeværende i forsamlingen, der er over 
gennemsnitsalderen for medlemmer i DPF. 
Ulla F foreslog at man samlede de foreninger der er i Ledøje, og lavede en Ledøje Dag. 
Benny mener det ”bare” er at få folk herned, da alle kan deltage. 
Søren L ved at Bylauget også har arbejdet med tanken om at samle foreningerne i Ledøje. 
Vibeke J spurgte ind til hvor stor interessen egentlig er. Er petanque bare noget man spiller i sommerhuset, 
når man hygger. 
Birgit T mener fokus skal være på petanque, og ikke en byfest. 
 
Birgit, Jack, Dan og Søren (Henrik er automatisk med) arbejder videre med ideerne ☺ 
 
Johnnys humørpokal:  – Uddeles ved andespillet 18/11-2017  
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Årets LPC-medlem: Uddeles ved andespillet 18/11-2017  
 
 
 
12. Eventuelt 
Som forsættelse af debatten under punkt 11 foreslog Lars D at man kunne inddrage ungdomsskolen. 
Birgit T konstaterede at man kan se flygtningene oppe i Smørum går og spiller, når man kører forbi.  
Lars F informerede om at der er træning i Smørum 2 gange om ugen med ca. 20 fremmødte, og Jack 
supplerede med at man i Nøddebohave hygger sammen og det fungerer. 
 
En liflig duft af Benny og Dinas mørbradgryde bredte sig i klubhuset, hvilket nok satte en stopper for 
debatlysten, så Le Président takkede forsamlingen for de gode ideer og dirigenten for det hårde arbejde.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:17. 
 
 
 
 
 
 

           Lars Friis   Pernille Brauer 
           Dirigent            Referent 


